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Extra Nieuwsbrief 04-02-2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u een extra
nieuwsbrief over de heropening
van de scholen.

Beste ouders/verzorgers,
Het basisonderwijs en
speciaal (basis)onderwijs gaat weer open
voor alle leerlingen vanaf maandag
8 februari. Dat is goed nieuws voor
kinderen, nieuws waar we de afgelopen weken erg op gehoopt hebben.
Voor de kinderen zijn we blij dat zij
weer een plek hebben om overdag
naartoe te gaan, een plek waar zij
kunnen leren en spelen en waar ze
met leeftijdsgenoten kunnen zijn.
In overleg met het bestuur, de directies van andere scholen van
Educare, de collega’s en de MR is
besloten dat we vanaf maandag
weer volledig open gaan.

In het algemeen gelden de volgende
regels met betrekking tot heropening:
• De school geeft fysiek onderwijs
aan alle leerlingen.
• Leerlingen zijn verplicht om naar
school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
• De school is open, tenzij…
Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking
van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in
quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
•Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over
naar onderwijs op afstand. Een
school meldt een schoolsluiting bij
de Onderwijsinspectie.
We houden ons als school aan de
volgende maatregelen:
1. Algemene coronamaatregelen

Met het team hebben we gekeken
hoe we veilig, verantwoord en uitvoerbaar open kunnen. Hoe kunnen
we de risico’s voor alle betrokkenen
zo klein en beheersbaar mogelijk
maken? Hoe kunnen we de continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen? Hoe kunnen we
contacten en reisbewegingen zoveel
mogelijk beperken, zowel in als
rondom de school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders?
De adviezen van het OMT en de POraad zijn hierin leidend geweest.

Handreiking neusverkoudheid bij
kinderen:
Het RIVM is bezig om de beslisboom
bij neusverkoudheid te herzien. Wij
zullen deze beslisboom met u delen
zodra we dit ontvangen hebben. Wij
als school zullen ook de komende
tijd de beslisboom gebruiken bij het
maken van keuzes over wel of niet
naar school komen.
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
• Personeel en leerlingen hoeven
geen 1,5 meter afstand van elkaar
te houden. Ook leerlingen hoeven
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onderling geen 1,5 meter afstand te
houden
• De maatregelen rondom hygiëne
en ventilatie blijven zoals eerder afgesproken.
2. Reisbewegingen
 De begintijd passen wij iets aan,
vanaf 8.30 uur zal het hek open
zijn. Op deze manier komen de
kinderen van 8.30 tot 8.45 verspreid binnen.
 We eindigen om 15.00 uur. We
vragen u niet te vroeg bij school
te komen zodat ook bij het hek
minder contactmomenten zijn.
 Wij willen u vragen om gelijk
naar huis te gaan zodra uw kind
gebracht of opgehaald is en om
alleen naar school te komen.
 We vragen u als ouders/verzorgers om bij brengen/halen ook
buiten mondneusmaskers te dragen, zoals het advies vanuit de
overheid is.
 Ook de kinderen van groep 7 en
8 vragen we in de gangen een
mondkapje te dragen.
 Kinderen van hogere groepen komen zo mogelijk zelf naar school/
huis.
 Er mogen geen ouders in de
school komen.
3. Klassen gescheiden houden.
Normaal werken we in de school
voor lezen, rekenen en spelling in
niveaugroepen. De kinderen werken
dan voor 1 of meer vakken in andere groepen. Dat kunnen we nu
niet doen. Om de contacten tussen
verschillende groepen te beperken
werken we alleen binnen de stamgroep.
Dit is het advies en draagt bij aan
het tegengaan van de verspreiding
van het coronavirus.
We realiseren ons dat we op deze
manier niet de kwaliteit van lesgeven bieden waar we voor staan,

maar gezien het beperken van mogelijke besmettingen is dit wel de
enige keuze die we kunnen maken.
4. Testen/sneltesten
Voor onderwijspersoneel geldt op dit
moment dat zij voorrang krijgen bij
het testen. We hopen dat hierdoor
zo min mogelijk collega’s langer dan
nodig is thuis zijn, zodat we niet genoodzaakt zijn klassen naar huis te
sturen.
• Als er een besmetting plaatsvindt,
volgen school, leerlingen en ouders
de instructies van de GGD.
• Als een kind positief wordt getest
moet de hele klas in thuisquarantaine.
• Leerlingen en onderwijspersoneel
kunnen zich (net als iedereen) zo
snel mogelijk of op dag 5 na het
laatste contact met een besmet persoon laten testen (of nog 5 dagen
langer in quarantaine indien er geen
test gedaan wordt).
5. Wat als de klas in quarantaine
moet?
In afstemming met de GGD zullen
we u als ouders zo snel mogelijk informeren als er een coronabesmetting in de klas is. We gaan dan over
op onderwijs op afstand.
Het is geen gewone situatie waarin
we zitten. We hebben geprobeerd
om het weer naar school op deze
manier veilig, verantwoord en uitvoerbaar te maken voor de leerlingen en voor de collega’s. Echter
kan het zo zijn dat we de komende
tijd alsnog andere maatregelen
moeten nemen of afspraken moeten
aanpassen. Uiteraard houden wij u
zorgvuldig op de hoogte mocht dit
het geval zijn.
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Laptops
We vragen u aankomende maandag
de geleende laptops weer mee naar
school te geven! Deze zijn dringend
nodig in de groepen.

Touwtje springen
We hopen dat alle kinderen de afgelopen weken touwtje hebben gesprongen en de challenge aangaan.
Maandag mogen de kinderen hun
springtouw meenemen. In elke
groep zal buiten met elkaar worden
gesprongen!


Herinnering: studiedag 8 februari vervalt.
Op 8 februari hadden we een studiedag gepland. We hebben er voor gekozen om de studiedag in dit geval
te laten vervallen.

Het kan zijn dat u vragen hebt over
de brief of over de besluiten die de
school heeft genomen. Er zijn veel
verschillen tussen scholen onderling
en soms ook in de school zelf. Hebt
u vragen, laat het ons gerust weten.
Met vriendelijke groet,
Annemieke van der Krift en Bianca
de Zoete
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